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Usuários da internet já têm acesso gratuito a conteúdos desenvolvidos pelas universidades 
públicas. O Portal Mundo Acadêmico (www.portal.mec.gov.br/mundoacadêmico) foi lançado há 30 
dias e, desde então, tem se mostrado uma ferramenta poderosa para quem quer adquirir maiores 
conhecimentos.  
 
No portal, os professores universitários encontram espaço para publicar o conteúdo de suas 
páginas. Por enquanto, 15 universidades federais (Brasília, Paraná, Rondônia, São Carlos (SP), 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pelotas (RS), Goiás, Santa Maria, Amazonas, Piauí, Amapá, 
Rural do Rio de Janeiro, Pará e Fluminense) participam do portal. 
 
"O Portal Mundo Acadêmico propicia inclusão digital. É uma alternativa para os professores que 
não têm como oferecer seus conteúdos na internet. A infra-estrutura é de simples acesso e 
compreensão", afirma a consultora da Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC), Irla 
Bocianoski Rebelo. 
 
Para a sociedade, o projeto é importante porque não retorna com qualquer informação, como os 
sites de busca existentes. O usuário vai encontrar conteúdos desenvolvidos na academia, 
informações que têm referência. Para os usuários, as facilidades também são grandes: o projeto 
oferece ferramentas de busca para localizar professores, programas, disciplinas e conteúdos. 
 
"O Portal é uma iniciativa absolutamente inovadora, cuja proposta possibilita que o conhecimento 
acumulado cientificamente seja disponibilizado para o mundo acadêmico e para a sociedade. Esse 
conhecimento se amplia ainda mais, à medida que a inclusão digital vai sendo realizada", afirma o 
ministro da Educação, Fernando Haddad. 
 
Hoje, segundo Haddad, o MEC responde com a mesma velocidade que a sociedade civil às 
inovações que são entregues para usufruto de todos os cidadãos. Na opinião do titular da 
Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC), Nelson Maculan, o Portal é fruto de um trabalho 
que vem sendo desenvolvido pelo MEC, mas que, sobretudo, é um projeto de governo. 
 
Vale lembrar que o Portal Mundo Acadêmico é desenvolvido segundo a política de software livre 
implantada pelo governo federal. O código do Portal está aberto à sociedade para adaptações e o 
MEC abre oportunidades para a reformulação do sistema segundo as necessidades identificadas 
pela própria instituição. 
 
Os professores estão sendo cadastrados pelo seu número de CPF e poderão colocar na página 
virtual, ligada ao Portal, currículo, informativos, cursos, artigos e livros. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 e 25 jun. 2006, Artes e Espetáculos, p. 
C-7. 


